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ניגוד לפי ועדה רוב מיוחדרוב רגיל

עניינים

תנאי עניין אישיצד קשור

עסקה שונו

אישור מנגנון החזר הוצאות למר יצחק שרון (תשובה), בעל 06.01.2016מיוחדת10,4200.05695.936823דלק קבוצה1084128

השליטה בחברה, המכהן כדירקטור בה.

לאלאלאלאכן60.17רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדהגדלת הון המניות של החברה בדרך של תיקון תקנון החברה.11.01.2016מיוחדת1,5040.08941.345900בראק אן וי1121607

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדתשלום הגדלת הערך הנקוב מתוך קרן הפרמיה על המניות.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדהפחתת הון המניות של החברה בדרך של תיקון תקנון החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדתשלום החזר ההון לבעלי המניות של החברה.

מינוי נציגים לביצוע הפעולות הנדרשות בקשר עם ההחלטות 

דלעיל.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר מרדכי (מודי) קרת כדירקטור חיצוני 14.01.2016מיוחדת22,8440.02716.20749100בזק230011

בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים.

לאלאלאלאכן98.54רוב נדרשבעדבעד

אישור מינויה מחדש של הגב' טלי סימון כדירקטורית חיצונית 

בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים.

לאלאלאלאכן98.9רוב נדרשבעדבעד

יחידת 6,3280.02741.74150000דלק קידוחים יהש475020

השתתפות 

- יה"ש

18.01.2016 Noble Energy. לאשר התקשרות השותפות עם

Mediterranean Ltd בהסכם בקשר עם מכירת מחצית זכויותיה 

של נובל ברשיונות 366/"אלון C" ו- 364/"אלון A" לרוכש.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

יחידת 7,4000.03562.641187561אבנר        יהש268011

השתתפות 

- יה"ש

18.01.2016 Noble Energy. לאשר התקשרות השותפות עם

Mediterranean Ltd בהסכם בקשר עם מכירת מחצית זכויותיה 

של נובל ברשיונות 366/"אלון C" ו- 364/"אלון A" לרוכש.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מינוי מחדש של מר יחזקאל דסקל, המכהן כדירקטור חיצוני 20.01.2016מיוחדת1,8170.20023.6412611נכסים ובנין699017

בחברה לתקופת כהונה שנייה בת 3 שנים.

לאלאלאלאכן97.91רוב נדרשבעדבעד

יחידת 2,0410.03990.823100000רציו      יהש394015

השתתפות 

- יה"ש

דיון בדוח התקופתי לרבות הדוחות הכספיים של השותפות 20.01.2016

לשנת שנסתיימה בשנת 2014.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

אישור מינוים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון 

כרואה החשבון המבקר של השותפות.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכן53.13רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי.

אישור תנאי כהונה של מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה 21.01.2016שנתית2,9700.02470.73260000מגדל ביטוח1081165

המכהן גם כיו"ר דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מינוי מחדש של מר יחזקאל (חזי) צאיג כדירקטור חיצוני 02.02.2016מיוחדת2,1830.08121.7751402מנורה מב החז566018

בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) של 3 שנים.

לאלאלאלאכן99.67רוב נדרשבעדנגד

אישור התקשרות של חברת בת של החברה (בבעלות מלאה), 03.02.2016מיוחדת2,9700.02470.73260000מגדל ביטוח1081165

מגדל חברה לביטוח בע"מ, בעסקה עם בעלת השליטה בחברה 

 Run Off-אליהו חברה לבטוח בע"מ, בהסכם לרכישת תיק ה -

בביטוח כללי של אליהו.

לאלאלאלאכן91.57רוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןעדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצב החברה.14.02.2016אג"ח00.58610.008608903אלון חברת דלק א'1101567

עדכון ודיווח על ידי הנאמן ושלוחיו, בהתייחס לפעילותם ממועד 

האסיפה האחרונה ועד היום, ומו"מ עם החברה.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

העמדה לפרעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

החוב (סדרה א') של החברה.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכןדיוןדיוןנקיטה בהליכים משפטיים.

דיווח בנוגע להסכם שבין החברה אלון קמעונאות ומר מוטי בן 18.02.2016אג"ח00.58610.008608903אלון חברת דלק א'1101567

משה.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם בין החברה, לחברת אלון 

קמעונאות וחברה בשליטת מר מוטי בן משה.

לאלאלאלאכן82.75רוב נדרשבעדבעד
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הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-700,000,000 מניות 18.02.2016מיוחדת6530.00250.0216612אידיבי פתוח7980204

רגילות, כך שהון המניות הרשום של החברה לאחר הגדלתו, 

יהיה 2,700,000,000 מניות רגילות.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים ובדוח 18.02.2016מיוחדת24,3630.048211.73640736פועלים662577

הדירקטוריון של הבנק לשנת 2014.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מינויים מחדש של זיו האפט (BDO), רואי חשבון וסומך-חייקין 

(KPMG), רואי החשבון, כרואי החשבון המבקרים של הבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מר עודד ערן כדירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים.

מינוי מר ראובן קרופיק כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראות 

ניהול בנקאי תקין 301.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור תיקון תקנון ההתאגדות של הבנק (הוספת תקנה 24ה 

לתקנון הבנק) בעניין כתבי פטור לנושאי משרה בבנק.

לאלאלאלאכן79.78רוב נדרשבעדנגד

אישור תיקון תקנון ההתאגדות של הבנק (תיקון תקנה 17 

לתקנון הבנק) בעניין תנאי הכהונה של הדירקטורים בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור תיקון מדיניות התגמול של הבנק בעניין כתבי פטור 

לנושאי משרה בבנק.

לאלאלאלאכן79.49רוב נדרשבעדנגד

הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בבנק, המכהנים 

ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, לרבות למנכ"ל הבנק ולרבות 

לנושאי משרה ודירקטורים בבנק אשר בעלת השליטה בבנק 

עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי.

לאלאלאלאכן79.56רוב נדרשבעדנגד

אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה 

בבנק המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, שבעלת השליטה בבנק 

עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי.

לאלאלאלאכן98.05רוב נדרשבעדבעד

דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של 25.02.2016שנתית4,7870.02171.041670חברה לישראל576017

החברה לשנת 2014.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מינוי מחדש של רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך-חייקין 

(KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את רון מושקוביץ, אשר 

ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אמנון ליאון, אשר 

ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את זהבית כהן, אשר 

תמשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אביעד קאופמן, אשר 

ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן זיסקינד, אשר 

ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריקר, אשר 

ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

הענקת מענק פרישה למר רפי ביסקר, יו"ר הדירקטוריון לשעבר 25.02.2016מיוחדת1,6310.20023.2712611נכסים ובנין699017

של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים (יעדים למענק השנתי) 02.03.2016מיוחדת24,3300.02716.59749100בזק230011

למנכ"ל החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכן85.31רוב נדרשבעדנגד

אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת מניה אחת של קנית 06.03.2016מיוחדת17,5240.01983.4724031עזריאלי קבוצה1119478

השלום השקעות בע"מ מקרן עזריאלי (ישראל) (ע"ר).

לאלאלאלאכן98.95רוב נדרשבעדנגד

אישור מינויה מחדש של הגב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויה מחדש של הגב' שרון עזריאלי כדירקטורית 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויה מחדש של הגב' נעמי עזריאלי כדירקטורית 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור (בלתי תלוי) 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויה מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית (בלתי 

תלויה) בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד
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אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור (בלתי תלוי) 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח Deloitte ברייטמן, אלמגור, 

זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 

.2014

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכן96.62רוב נדרשבעדנגדתיקון תקנון הבנק.08.03.2016מיוחדת10,0830.02502.5258000מזרחי טפחות695437

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, 

מר משה וידמן, על פי הסכם ההעסקה הנוסף.

לאלאלאלאכן79.64רוב נדרשבעדנגד

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של נשיא ומנכ"ל החברה, מר 08.03.2016מיוחדת13,7890.04396.0618773אלביט מערכות1081124

בצלאל מכליס.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מינוי מחדש של ד"ר יהושע גלייטמן כדירקטור חיצוני בחברה 

לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויו של מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה 13.03.2016מיוחדת6530.00250.0216612אידיבי פתוח7980204

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכן77.76רוב נדרשבעדנגד

אימוץ תוספת לתכנית האופציות 2013 הקיימת בחברה, לעובדי 15.03.2016מיוחדת6380.04720.3012000אבוג'ן1105055

החברה בארה"ב, בשינויים המתבקשים בהתאם לרגולציה 

החלה בארה"ב.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

הארכת מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בבנק לתקופה של 16.03.2016מיוחדת24,2180.048211.66640736פועלים662577

שלוש שנים נוספות.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

הארכת מינויו של מר אמנון דיק כדירקטור חיצוני בבנק, בהתאם 

להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (וכדירקטור בלתי 

תלוי) לתקופה של שלוש שנים נוספות.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכן51.4רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה.21.03.2016מיוחדת1,5830.08941.425900בראק אן וי1121607

אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת 2016 למנכ"לים 

המשותפים של החברה, ה"ה גל טננבאום ואופיר רחמים.

לאלאלאלאכן95.9רוב נדרשבעדנגד

אישור תיקון לתכניות אופציות קיימת לעובדים ונושאי משרה 

.(ESOP3) בחברה

לאלאלאלאכן51.3רוב נדרשבעדנגד

אישור האצת מועדי הזכאות למימוש של אופציות לא סחירות 

ESOP3 שהוקצו למנכ"לים המשותפים, ה"ה גל  טננבאום 

ואופיר רחמים.

לאלאלאלאכן50.8רוב נדרשבעדנגד

אישור האצת מועדי הזכאות למימוש של אופציות לא סחירות 

ESOP3 שהוקצו למר אולריך טפה, סמנכ"ל ייזום ופיתוח 

בחברה (המכהן גם כדירקטור בדירקטוריון החברה).

לאלאלאלאכן50.8רוב נדרשבעדנגד

אישור הסדר מתוקן להחלפת אגרות החוב (סדרה א') של 30.03.2016אג"ח נדחת951.93111.841444468בריטיש ישר אגחא1104504

החברה באגרות חוב חדשות (סדרה יב') של מליסרון בע"מ.

לאלאלאלאכן100רוב נדרשבעדבעד

אישור הסדר מתוקן להחלפת אגרות החוב (סדרה ג') של 30.03.2016אג"ח נדחת2,2260.513911.449075002בריטיש ישר אגחג1117423

החברה באגרות חוב חדשות (סדרה יג') של מליסרון בע"מ.

לאלאלאלאכן99.82רוב נדרשבעדבעד

אישור המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בע"מ 31.03.2016מיוחדת2,7640.13403.70284442שופרסל777037

בהסכם שירותי ניהול ותשלום התוספת לדמי הניהול.

לאלאלאלאכן70.33רוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכן99.95רוב נדרשבעדבעדאישור להתקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה.

אישור המשך התקשרות עם מר יצחק פישר, מנהל המגזר 

הדתי והחרדי וממונה על מערך הכשרויות בחברה, וכן עדכון 

תנאי העסקתו.

לאלאלאלאכן65.85רוב נדרשבעדנגד

מינוי מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק 04.04.2016מיוחדת10,2740.02502.5758000מזרחי טפחות695437

החברות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.

לאלאלאלאכן97.6רוב נדרשבעדבעד

מינוי מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראות המפקח 

על הבנקים, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור רכיב שיקול הדעת במענק השנתי למר משה וידמן, יו"ר 

הדירקטוריון של הבנק, עבור שנת 2015, על פי תנאי כהונתו 

והעסקתו הקודמים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מיוחדת 2,6570.02470.66260000מגדל ביטוח1081165

נדחת

אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח 05.04.2016

כללי במרחב מרכז במגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של 

התאגיד.

לאלאלאלאכן93רוב נדרשבעדנגד
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אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים של 07.04.2016מיוחדת1,7070.20023.4212611נכסים ובנין699017

החברה שאינם דירקטורים חיצוניים.

לאלאלאלאכן99.93רוב נדרשבעדבעד

אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם 

מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה 

בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין 

אישי.

לאלאלאלאכן99.93רוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכן99.34רוב נדרשבעדבעדאישור להתקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה.

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החבה לשנת 12.04.2016.2015מיוחדת2,8050.06081.71130026הראל השקעות585018

מינוי מחדש של סומך חייקין, רואי חשבון (KPMG), כרואי 

החשבון המבקרים של החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

מינוי מחדש של מר יאיר המבורגר (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה.

אישור תנאי העסקה של מר רונן אגסי המכהן כמנכ"ל של 

החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור תגמול למר דורון כהן עבור כהונתו כיו"ר החברה הנכדה, 

אי.אמ.איי- עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןעדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצב החברה.18.04.2016אג"ח נדחת00.58610.008608903אלון חברת דלק א'1101567

עדכון ודיווח על ידי הנאמן ושלוחיו, בהתייחס לפעילותם ממועד 

האסיפה האחרונה ועד היום, ומו"מ עם החברה.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

העמדה לפרעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

החוב (סדרה א') של החברה.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכןדיוןדיוןנקיטה בהליכים משפטיים.

לאלאלאלאכן95רוב נדרשבעדנגדמינוי פרופ' יצחק פטרבורג כדירקטור בחברה.18.04.2016שנתית212,9700.00377.9238000טבע629014

לאלאלאלאכן94רוב נדרשבעדנגדמינוי ד"ר אריה בלדגרין כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכן93רוב נדרשבעדנגדמינוי מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכן81רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות תגמול מתוקנת.

בהתייחס לתנאי כהונה והעסקה של נשיא ומנכ"ל החברה, מר 

ארז ויגודמן: אישור העלאות של שכר הבסיס.

לאלאלאלאכן90רוב נדרשבעדנגד

בהתייחס לתנאי כהונה והעסקה של נשיא ומנכ"ל החברה, מר 

ארז ויגודמן: תיקון היעדים ותנאי התשלום של המענק הכספי 

השנתי שיחולו החל משנת 2016 ואילך.

לאלאלאלאכן88רוב נדרשבעדנגד

בהתייחס לתנאי כהונה והעסקה של נשיא ומנכ"ל החברה, מר 

ארז ויגודמן: תיקון תנאי התגמול ההוני השנתי שיחולו החל 

משנת 2016 ואילך.

לאלאלאלאכן89רוב נדרשבעדנגד

תיקון תכנית ארוכת טווח לתגמול הוני 2015 לצורך הגדלת 

מספר המניות השמורות להקצאה מכוחה.

לאלאלאלאכן90רוב נדרשבעדנגד

מינוי משרד קסלמן וקסלמן, משרד רואי חשבון, כרואי החשבון 

המבקרים של החברה.

לאלאלאלאכן99רוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןדיוןדיוןהצגת הדו"חות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2015.

תיקון תקנון ההתאגדות של החברה לעניין מינוי דירקטורים 20.04.2016מיוחדת6,5740.03612.3770515גזית גלוב126011

בחברה.

לאלאלאלאכן99.93רוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של מר רוני בר-און כדירקטור חיצוני בחברה 

לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים.

לאלאלאלאכן95.62רוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר לורי ברלאס כדירקטור בחברה.26.04.2016שנתית69,3270.015610.8021900פריגו1130699

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר גארי כהן כדירקטור בחברה

לאלאלאלאכןרוב נדרשנגדנגדאישור מינוי מר מארק קוק כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר אלן הופינג כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר מיכאל ג'נדרנואה כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר גארי קונקל ג'וניור כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר הרמן מוריס ג'וניור כדירקטור בחברה.
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לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר דונלד אוקונור כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשנגדנגדאישור מינוי מר ג'וזף פאפא כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר שלמה ינאי כדירקטור בחברה.

אישור מינוי משרד ארנסט אנד יאנג כמשרד רואה החשבון 

המבקר של החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

.(say on pay vote) לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות תגמול של החברה

מתן הרשאה לפריגו ולחברות בנות לביצוע רכישה עצמית של 

מניות החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור קביעת טווח המחירים בו החברה יכולה להנפיק מחדש 

מניות שהיא מחזיקה כ"מניות באוצר".

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכן68.19רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות תגמול חדשה של החברה.03.05.2016מיוחדת23,3680.02716.33749100בזק230011

לאלאלאלאכן90.14רוב נדרשבעדנגדתיקון תקנון החברה.

תיקון כתבי התחייבות לשיפוי ופטור והענקתם לנושאי משרה 

ודירקטורים (לרבות הנמנים על בעל השליטה בחברה ו/או 

קרוביו ו/או נושאי משרה בחברות של בעל השליטה).

לאלאלאלאכן85.39רוב נדרשבעדנגד

מינוי משרד רואה החשבון המבקר סומך חייקין ושות', כמשרד 

רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור חלוקת דיבידנד שוטף.

אישור מינוי מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של גב' אורנה אלוביץ-פלד כדירקטורית 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של מר אלדד בן-משה כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של מר רמי נומקין (דירקטור מקרב 

העובדים) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.

הארכה ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ, 03.05.2016מיוחדת3,3870.11804.00110000דלק רכב829010

חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אגמון, 

דירקטור, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה, ל-3 שנים נוספות.

לאלאלאלאכן91.71רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינויו של מר גילון בק כדירקטור בחברה.04.05.2016שנתית7,5970.04243.2220830אורמת טכנו1134402

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינויו של מר דן פלק כדירקטור בחברה.

 PricewaterhouseCoopers LLP אישור מינוי של משרד

כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 08.05.2016מיוחדת11,1350.01731.9310200פרוטרום1081082

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כרואי חשבון מבקרים של 

החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכן92.11בעדלא משתתף

מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכן90.62בעדבעד

מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מיה 

פרבר, לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכן88.36בעדנגד

מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סנדרה 

פרבר, לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכן90.64בעדבעד

מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס 

האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכן90.64בעדבעד

מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל ליידנר 

(דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכן99.78בעדבעד

לאלאלאלאכן99.64בעדבעדתיקון תקנון החברה.
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לאלאלאלאכן99.91בעדבעדתיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו.

בכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול הנוגע לרכישת פוליסת 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, אישור רכישת פוליסות לביטוח 

אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 3 שנים.

לאלאלאלאכן99.99בעדבעד

לאלאלאלאכן74.17רוב נדרשבעדנגדתיקון מדיניות התגמול של החברה.

הארכת תוקפם ותיקונם של כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם 

בעל השליטה או קרובו.

לאלאלאלאכן99.83רוב נדרשבעדבעד

ככל שההחלטה האמורה בסעיף 12 לעיל לא תאושר, הארכת 

תוקפם בלבד של כתבי השיפוי המקוריים לדירקטורים שהינם 

בעל השליטה או קרובו.

לאלאלאלאכן99.83רוב נדרשבעדבעד

מתן פטור מראש לכל אחד מהדירקטורים שהינם בעל השליטה 

או קרובו.

לאלאלאלאכן47.47רוב נדרשנגדנגד

דיון בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנים 10.05.2016שנתית2,7600.13403.70284442שופרסל777037

2014 ו- 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

אישור מינויים של סומך-חייקין (KPMG) ואת קסלמן וקסלמן 

(PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, במשותף.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור מינויו מחדש של מר ישראל ברמן כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה לתקופת 

כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר צבי בן פורת כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין -דן כדירקטורית 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויה מחדש של גב' איילת בן עזר כדירקטורית בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה 

וזאת לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכן61.66רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות התגמול של החברה.16.05.2016מיוחדת2,7830.09452.63385000שיכון ובינוי1081942

לאלאלאלאכן60.64רוב נדרשבעדנגדאישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר ירון קריסי.

אישור עדכון והארכת תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון 

החברה, מר משה לחמני.

לאלאלאלאכן61.78רוב נדרשבעדנגד

אישור הענקת פטור לדירקטורים וליתר נושאי משרה בחברה, 

ולרבות מנכ"ל החברה ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה 

בחברה ו/או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת 

פטור להם המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת.

לאלאלאלאכן88.55רוב נדרשבעדנגד

אישור הגדלת מספר הדירקטורים בדירקטוריון החברה משמונה 16.05.2016שנתית8900.20481.82111222גילת1082510

לתשעה דירקטורים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר דב בהרב כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר עמירם בואם כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר אמיר אופק כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי של מר אילון (לוני) רפאלי כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מחדש של גב' דפנה שריר כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור תנאי העסקה ותגמול של מר יונה עובדיה, מנכ"ל החברה.

אישור התכנית למענק כספי שנתי למר יונה עובדיה, מנכ"ל 

החברה, לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד
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לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור הענקת תגמול הוני למר יונה עובדיה, כמנכ"ל החברה.

אישור תכנית למענק כספי שנתי למר דב בהרב, יו"ר 

הדירקטוריון של החברה, לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור הענקת אופציות למר אילון (לוני רפאלי) עם תחילת 

כהונתו בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור הענקת אופציות למר מאיר שמיר עם תחילת כהונתו 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור הענקת אופציות לגב' דפנה שריר עם תחילת כהונתה 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור אימוץ מחדש את מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי 

משרה בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר 

כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2015.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה.17.05.2016מיוחדת14,3900.03324.7820201נייס273011

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי של מר יהושע (שוקי) ארליך כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי של מר לאו אפוטיקר כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי של מר ג'וזף (ג'ו) קאוון כדירקטור בחברה.

אישור מינוי של מר דני פאלק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 

כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי של גב' יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדתיקון תזכיר ותקנון החברה.

הענקת אופציות ויחידות מניה חסומות לדירקטורים שאינם 

מנהלים בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור של רכיבי תגמול של המנהל הכללי של החברה.

מינויים של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי וקסירר, חברי ארנסט 

אנד ינג העולמית, לרואי החשבון של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןדיוןדיוןהצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2015.

אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס, דירקטור המכהן בחברה 17.05.2016שנתית2,8590.05671.6257000סלקום1101534

(שאינו דירקטור חיצוני).

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של מר אפרים קונדה, דירקטור המכהן 

בחברה (שאינו דירקטור חיצוני).

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויה מחדש של גב' רונית בייטל כדירקטורית חיצונית 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינויו מחדש של מר יוסף ברנע כדירקטור חיצוני בחברה.

אישור מינויים של משרד רואי החשבון סומך חייקין ומשרד רואי 

חשבון קסלמן וקסלמן, כרואי החשבון מבקרים משותפים של 

החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיוןעדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצב החברה.18.05.2016אג"ח00.58610.008608903אלון חברת דלק א'1101567

עדכון ודיווח על ידי הנאמן ושלוחיו, בהתייחס לפעילותם ממועד 

האסיפה האחרונה ועד היום, ומו"מ עם החברה.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

העמדה לפרעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

החוב (סדרה א') של החברה.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכןדיוןדיוןנקיטה בהליכים משפטיים.

אישור מינויו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה 24.05.2016מיוחדת2,7690.13403.71284442שופרסל777037

לתקופת כהונה של שלוש שנים.

לאלאלאלאכן91.36רוב נדרשבעדנגד

גלובל פיננס 8 אג"ח 1116037

ד' חש11/09

השארת יתרת כרית הוצאות בגין אחזקת ני"ע גלובל פייננס ד' 26.05.2016אג"ח נדחת00.16030.00124388

חש 09/2011 בידי החברה, לצורך כיסוי הוצאות.

לאלאלאלאכן35.66נגדבעד
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 AFI DEVELOPMENT PLC GDR WI :מכירת נייר הערך

.AFI Development PLC של חברת us00106j2006

לאלאלאלאכן90.2רוב נדרשבעדנגד

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דני נוה, יו"ר דירקטוריון 26.05.2016מיוחדת2,5970.04781.2426513כלל עסקי ביטוח224014

החברה המכהן גם כיו"ר דירקטוריון כלל חברה לביטוח בע"מ, 

חברה בת של החברה.

לאלאלאלאכן90.13רוב נדרשבעדנגד

דיווח של נציגות מחזיקי אגרות החוב אודות המשא ומתן 29.05.2016אג"ח00.59020.008608903אלון חברת דלק א'1101567

שהתקיים עם החברה ובעלי השליטה, והצגת עקרונות הסדר.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

להעמיד לפרעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי החברה, בשל הורדת דירוג 

החברה.

לאלאלאלאכן90.56רוב נדרשבעדבעד

אישור התקשרותה של החברה בהסכם שירותי ייעוץ מס עם 02.06.2016מיוחדת1,8990.08941.705900בראק אן וי1121607

.Brack Capital Holdings Ltd

לאלאלאלאכן99.91רוב נדרשבעדבעד

 Brack Capital-אישור תשלום רטרואקטיבי חד פעמי ל

Holdings Ltd עבור שירותי ייעוץ מס בלבד אשר הועמדו 

לחברה על ידי Brack Capital Holdings Ltd (באמצעות הגב' 

ענת בן סעיד) בסך כולל של 50.7 אלפי אירו.

לאלאלאלאכן25.02רוב נדרשנגדנגד

הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של 

החברה לשנת 2015 הערוך בהתאם לדין ההולנדי בשישה 

חודשים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות 05.06.2016יה"ש נדחת6,3280.02741.74150000דלק קידוחים יהש475020

לשנת 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט לרואה החשבון 

המבקר של השותפות.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי 

לתקופה של 3 שנים.

לאלאלאלאכן69.74רוב נדרשבעדנגד

בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול, אישור תנאי כהונתו והעסקתו 

של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי בשותפות.

לאלאלאלאכן69.54רוב נדרשבעדנגד

הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של 

מיזוג עם אבנר חיפושי נפט- שותפות מוגבלת.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות 05.06.2016יה"ש נדחת7,2800.03562.591187561אבנר        יהש268011

לשנת 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את 

קסירר  לרואה החשבון המבקר של השותפות.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי 

לתקופה של 3 שנים.

לאלאלאלאכן62.23רוב נדרשבעדנגד

בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול, אישור תנאי כהונתו והעסקתו 

של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי בשותפות.

לאלאלאלאכן62.2רוב נדרשבעדנגד

הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של 

מיזוג עם דלק קידוחים- שותפות מוגבלת.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

גלובל פיננס 8 אג"ח 1116037

ד' חש11/09

דיווח, דיון והתייעצות בקשר עם אופן מימוש ניירות הערך 09.06.2016אג"ח00.16030.00124388

וחלוקת יתרת כרית ההוצאות.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מר קנת' קאמבי כדירקטור בחברה.22.06.2016שנתית1,9580.04440.8723851קנון1134139

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מר לורנס צ'ארני כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מר סיריל פייר ז'אן דוקאו כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מר סקוט פיין כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מר רון מושקוביץ כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מר ויקראם טלוור כדירקטור בחברה.

אישור מינויו של משרד KPMG LLP, כמשרד רואי החשבון 

המבקר של החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור הגדלת ההון של החברה.
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אישור תוכנית התגמול ההונית לצורך הענקת גמול הוני 

לדירקטורים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין החברה לבין חברה 22.06.2016אג"ח00.59020.008608903אלון חברת דלק א'1101567

בבעלות מר מוטי בן משה, לרכישת החזקות החברה במניות 

אלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה.

לאלאלאלאכן79.33בעדבעד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי גב' הת'ר בראש כדירקטורית בחברה.24.06.2016שנתית80,3500.00221.8011000מיילן1136704

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי גב' וונדי קמרון כדירקטורית בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר רוברט סינדריץ' כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר רוברט קורי כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי גב' ג'ו-אלן ליונס דילן כדירקטורית בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר ניל דימיק, רו"ח כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי גב' מלינה היגינס כדירקטורית בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר דאגלס ליץ', רו"ח כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר ראג'יב מאליק כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור ד"ר ג'וסף מארון כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר מארק פאריש כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי מר רודני פיאט, רו"ח כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינוי ד"ר רנדל ונדרוין כדירקטור בחברה.

אימוץ הדוחות השנתיים הסטטוטוריים של החברה בהתאם לדין 

ההולנדי עבור שנת 2015.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

 Deloitte & Touche LLP אישרור מינוי מחדש של משרד

כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

 Deloitte & Touche LLP אישרור מינוי מחדש של משרד

כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 בהתאם 

לדין ההולנדי.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

 SAY ON PAY) אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

.(VOTE

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מחדש של היעדים העסקיים שנקבעו בתכנית התגמול 

של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור לדירקטוריון החברה לביצוע רכישה עצמית של מניות 

החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאשר למר רפי ביסקר, יו"ר הדירקטוריון (משותף) לשעבר של 28.06.2016שנתית2,6620.13403.57284442שופרסל777037

החברה, תקופת הסתגלות בת 6 חודשים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

הארכת התקשרות עם חברת יורוקום תקשורת בע"מ בהסכם 30.06.2016מיוחדת20,8240.03527.33974100בזק230011

מעודכן להענקת שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה.

לאלאלאלאכן84.26רוב נדרשבעדנגד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 04.07.2016מיוחדת3,3000.11803.90110000דלק רכב829010

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את 

קסירר, רו"ח לרואה החשבון המבקר של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור הקצאה פרטית שאינה מהותית לגב' רונית בכר, 

סמנכ"לית הכספים של החברה, של 380,000 אופציות לא 

רשומות למסחר.

לאלאלאלאכן79.89רוב נדרשבעדנגד

אישור הקצאה פרטית שאינה מהותית למר שחר שמש, מנכ"ל 

דלק מוטורס בע"מ, חברת הבת של החברה, של 1,670,000 

אופציות לא רשומות למסחר.

לאלאלאלאכן71.11רוב נדרשבעדנגד

אישור הקצאה פרטית שאינה מהותית למר יורם מזרחי, משנה 

למנכ"ל דלק מוטורס בע"מ, חברת הבת של החברה, של 

660,000 אופציות לא רשומות למסחר.

לאלאלאלאכן74.87רוב נדרשבעדנגד

אישור הקצאה פרטית שאינה מהותית למר שלמה גבע, סמנכ"ל 

דלק מוטורס בע"מ, חברת הבת של החברה, של 210,000 

אופציות לא רשומות למסחר.

לאלאלאלאכן80.02רוב נדרשבעדנגד

אישור הקצאה פרטית שאינה מהותית למר ברק כהן, סמנכ"ל 

דלק מוטורס בע"מ, חברת הבת של החברה, של 210,000 

אופציות לא רשומות למסחר.

לאלאלאלאכן80.02רוב נדרשבעדנגד
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אישור הקצאה פרטית שאינה מהותית למר משה לוי, מנהל 

מערכות מידע בדלק מוטורס בע"מ, חברת הבת של החברה, 

של 210,000 אופציות לא רשומות למסחר.

לאלאלאלאכן80.02רוב נדרשבעדנגד

אישור מינוי של משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן 06.07.2016אג"ח2721.86615.084004258מנורה מב  אגח א5660048

למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה חלף הנאמן 

הנוכחי, אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ.

לאלאלאלאכן99.99בעדבעד

אישור מינוי משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן 11.07.2016אג"ח3,1710.527716.7314000000גזית גלוב אגחיא1260546

לאגרות החוב (סדרה יא') של החברה, חלף אורורה פידליטי 

חברה לנאמנות בע"מ.

לאלאלאלאכן100.00בעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 11.07.2016.2015שנתית20,7890.069314.411055937לאומי604611

מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין וקוסט פורר 

גבאי את קסירר כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

מינוי מר דוד ברודט לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" 

לדירקטוריון הבנק לתקופה של שלוש שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מר יואב נרדי  לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" 

לדירקטוריון הבנק לתקופה של שלוש שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי גב' אסתר לבנון לדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" 

לדירקטוריון הבנק לתקופה של שלוש שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מינוי גב' רגינה אונגר לדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" 

לדירקטוריון הבנק לתקופה של שלוש שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשנגדנגד

מינוי ד"ר יופי תירוש לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" 

לדירקטוריון הבנק לתקופה של שלוש שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשנגדבעד

אישור צירופה של כלל ניהול פיננסיים בע"מ כחבר נוסף בנציגות 12.07.2016אג"ח00.59020.008608903אלון חברת דלק א'1101567

מחזיקי אגרות החוב.

לאלאלאלאכן100.00בעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.13.07.2016אג"ח1,1180.38944.354230000אשטרום קב אגח ב1132331

אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי 

אגרות החוב (סדרה א'), וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות 

החוב (סדרה א').

לאלאלאלאכן100.00בעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.14.07.2016אג"ח4301.38495.966000000אגוד הנפ  אגח ח1133503

אישרור כהונת משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן 

לאגרות החוב (סדרה ח') של החברה לתקופה של עד פירעונן 

המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה.

לאלאלאלאכן100.00בעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.17.07.2016אג"ח8500.47624.055000000אקסטל     אגח א1132299

אישרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי 

אגרות החוב (סדרה א'), וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות 

החוב (סדרה א').

לאלאלאלאכן99.99בעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.18.07.2016אג"ח6040.91835.545377680אלבר     אגח יד1132562

אישרור כהונת רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ כנאמן 

למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד'), וזאת עד לפירעון סופי ומלא 

של אגרות החוב (סדרה יד').

לאלאלאלאכן100.00בעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.19.07.2016אג"ח3,2940.22237.327000000פועלים הנ אגח194056833

אישרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי 

אגרות החוב (סדרה33), וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות 

החוב (סדרה 33).

לאלאלאלאכן99.98בעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.19.07.2016אג"ח6570.96336.335806000ספנסר     אגח א1133800

אישרור כהונת משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, כנאמן 

לאגרות החוב (סדרה א') של החברה לתקופה של עד פירעונן 

המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה.

לאלאלאלאכן100.00בעדבעד
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אישור מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה 20.07.2016שנתית6200.04720.2912000אבוג'ן1105055

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת 

כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויה מחדש של ד"ר עדינה מקובר כדירקטורית בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויה מחדש של ד"ר כנרת לבנת-סביצקי כדירקטורית 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, 

רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

.2016

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור תשלום מענק שנתי למר עופר חביב, נשיא ומנכ"ל 

החברה, בגין שנת 2015.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מערכת תגמול משתנה למר עופר חביב, נשיא ומנכ"ל 

החברה, בגין שנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.21.07.2016אג"ח6361.07226.826412854לייטסטון  אגח א1133891

אישרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי 

אגרות החוב (סדרה א'), וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות 

החוב (סדרה א').

לאלאלאלאכן100.00בעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.24.07.2016אג"ח9580.06550.63621945סלקום     אגח ח1132828

אישרור כהונת משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן 

למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), לתקופה של עד פירעונן 

המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה.

לאלאלאלאכן100.00בעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.24.07.2016אג"ח8610.53544.614305000סלקום     אגח ט1132836

אישרור כהונת משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן 

למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט'), לתקופה של עד פירעונן 

המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה.

לאלאלאלאכן100.00בעדבעד

מינוי פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 28.07.2016מיוחדת6,3420.02681.702721פז נפט1100007

כהונה שלישית בת 3 שנים.

לאלאלאלאכן99.99רוב נדרשבעדבעד

אישור תיקון להסכם רכישת תיק ה- Run Off בביטוח כללי של 04.08.2016מיוחדת2,2960.02470.57260000מגדל ביטוח1081165

אליהו 1959 בע"מ.

לאלאלאלאכן84.97רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינויו של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה.09.08.2016מיוחדת20,0100.01382.7616731עזריאלי קבוצה1119478

אישור מינויו מחדש של פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני 

בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.

לאלאלאלאכן76.57רוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של מר אפרים הלוי כדירקטור חיצוני 

בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.

לאלאלאלאכן98.82רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכן96.45רוב נדרשבעדבעדתיקון תקנון החברה.

לאלאלאלאכן53.22רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות התגמול של החברה.10.08.2016מיוחדת1,9140.08121.5551402מנורה מב החז566018

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי לשנת 2015.

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי 

את קסירר, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

מינוי מחדש של מר ערן גריפל, יו"ר הדירקטוריון, כחבר 

בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של מר גדליה דורון כחבר בדירקטוריון החברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של מר שלמה מילוא כחבר בדירקטוריון החברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) 

כחברה בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדתיקון תקנון החברה.
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אישור גמול ותנאי העסקה של הדירקטורים אשר אינם בעלי 

שליטה בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינוי מר אורי ברגמן, עו"ד, כדירקטור חיצוני בחברה 10.08.2016מיוחדת1,9540.45128.82736610ריט 10989201

לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

לאלאלאלאכן80.48רוב נדרשבעדנגד

דיון והתייעצות בנוגע לאישור תיקון ההסכם בין החברה לבין 11.08.2016אג"ח00.59020.008608903אלון חברת דלק א'1101567

חברת אלון קמעונאות ולבין חברה בשליטת מר מוטי בן משה.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון והתייעצות בנוגע למסמך הממשקים.

גלובל פיננס 8 אג"ח 1116037

ד' חש11/09

מימוש ניירות הערך המגבים (ניירות ערך של חברת אפריקה 11.08.2016אג"ח נדחת00.21980.00122217

ישראל השקעות בע"מ ושל חברת צים שירותי ספנות משולבים 

בע"מ) וחלוקת תמורות המימוש שיתקבלו יחד עם יתרת כרית 

ההוצאות.

לאלאלאלאכן96.91רוב נדרשבעדבעד

להורות לחברה שעל אף ההוראות הרלוונטיות בתשקיף ו/או 

בשטר הנאמנות אשר מתייחסות למכירת נכסים מגבים בהפרה, 

ניירות הערך של חברת צים שירותי ספנות משולבים בע"מ 

שהחברה קיבלה במסגרת ההסדר בצים ימכרו בכפוף לתנאים.

לאלאלאלאכן96.91רוב נדרשבעדבעד

לאשר את התיקון להצעת החברה בשליטת מוטי בן משה 15.08.2016אג"ח נדחת00.59020.008608903אלון חברת דלק א'1101567

לרכישת מלוא אחזקות אלון ישראל ואלון קמעונאות ברבוע 

הכחול, באופן שתשתנה כך שהתמורה שתשלם החברה 

שבשליטת מוטי בן משה תהא 113.375 מיליון ₪.

לאלאלאלאכן47.24נגדבעד

להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב דורשים 

כי במסגרת מסמך הממשקים תכלל התחייבות בן משה בקשר 

למפעיל, אשר תהווה חלק בלתי נפרד מהסכם רכישת השליטה. 

מעבר לכך, נוסח מסמך הממשקים הנו באחריות החברה.

לאלאלאלאכן91.29בעדבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 18.08.2016שנתית1,5080.14012.1139754איידיאו505016

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינויו מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינויה של גב' נחמה רונן לכהונה כדירקטורית בחברה.

מינוי מחדש של רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך-חייקין 

(KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 22.08.2016.2015שנתית3780.05690.2277528כלל ביוטכנו1104280

אישור מינויו מחדש מר אבי פישר (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויו מחדש של פרופ' גבריאל ברבש כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויו מחדש של יצחק קולברג כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינויה מחדש של גב' דפנה גרובר כדירקטורית בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור המשך כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן 

כרואי החשבון המבקרים של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות 

דירקטורים ונושאי משרה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מראש של התקשרות החברה בפוליסות קבוצתיות 

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה לתקופה 25.08.2016שנתית6,3340.02681.702721פז נפט1100007

נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד
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אישור מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה 

לתקופה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה לתקופה 

נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית 

בחברה לתקופה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה לתקופה 

נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה 

לתקופה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה 

לתקופה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של מר אריק שור כדירקטור בחברה 

לתקופה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית בחברה 

לתקופה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין 

ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.

לאלאלאלאכן71.32רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.29.08.2016שנתית20,0740.00881.77112500כיל281014

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינויו של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה.

אישור תנאי תגמול והקצאה הונית, ליו"ר הדירקטוריון החדש 

של החברה, מר יוחנן לוקר.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור הקצאת תגמול הוני לשנת 2016 למנכ"ל החברה, מר 

סטפן בורגס.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

גלובל פיננס 8 אג"ח 1116037

ד' חש11/09

להורות לחברה להצביע בשם כלל מחזיקי אגרות החוב בעד/נגד 29.08.2016אג"ח00.21980.00122217

הצעת החלטה מספר 1 שבכתב ההצבעה של הרמטיק: אישור 

תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות של אג"ח צים.

לאלאלאלאכן59.84רוב נדרשנגדנגד

להורות לחברה להצביע בשם כלל מחזיקי אגרות החוב בעד/נגד 

הצעת החלטה מספר 2 שבכתב ההצבעה של הרמטיק: הסמכת 

הרמטיק, נאמן לאג"ח צים, לבצע תיקונים ככל שיידרשו בתיקון 

מס' 1 לשטר הנאמנות של אג"ח צים.

לאלאלאלאכן59.31רוב נדרשנגדנגד

לאשר לחברה לא לכנס בעתיד אסיפות מחזיקי אגרות החוב 

בקשר עם אג"ח צים ולא להצביע באסיפות של מחזיקי אג"ח 

צים.

לאלאלאלאכן38.11נגדנגד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור חלוקת דיבידנד שוטף.30.08.2016מיוחדת20,4640.03527.21974100בזק230011

אישור מינויו מחדש של ד"ר דוד זכות, יו"ר הדירקטוריון, 04.09.2016מיוחדת2740.31740.8746000בריינסוויי1100718

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של מר אבנר חגי כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של עו"ד דניאל עזריאל כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו של ד"ר דוד זכות, יו"ר דירקטוריון החברה, למנכ"ל 

זמני עד למועד מינויו של מנכ"ל חדש לחברה, ולתקופה שלא 

תעלה על שנה אחת.

לאלאלאלאכן96.87רוב נדרשבעדנגד

אישור הגדלת היקף שירותי הייעוץ הניתנים לחברה על-ידי ד"ר 

דוד זכות, באופן זמני, להיקף של 100% משרה, עד להתחלת 

כהונתו של מנכ"ל חדש לחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה 

חשבון מבקר של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015.

מיוחדת 4,2900.06272.6967612ארפורט סיטי1095835

נדחת

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 05.09.2016

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון
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חידוש מינוי משרד רואי חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה 

החשבון המבקר של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה.

מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה, ואישור 

תגמולו.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכן68.5רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות 

ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר 

דירקטוריון פעיל ממר חיים צוף.

לאלאלאלאכן73.32רוב נדרשבעדנגד

אישור התקשרות החברה עם חנ"ל- חברת הנפט לישראל בע"מ 

בהסכם לקבלת שירותים.

לאלאלאלאכן96.14רוב נדרשבעדנגד

אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח 

בשליטת החברה, בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה 

מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר 

דירקטוריון פעיל ממר חיים צוף בנצבא החזקות 1995 בע"מ.

לאלאלאלאכן73.26רוב נדרשבעדנגד

אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח 

בשליטת החברה, עם חנ"ל- חברת הנפט לישראל בע"מ 

בהסכם לקבלת שירותים.

לאלאלאלאכן96.15רוב נדרשבעדנגד

דיווח ועדכון מאת החברה, בקשר עם מצב עסקי החברה, 05.09.2016אג"ח8860.47624.225000000אקסטל     אגח א1132299

לרבות בקשר עם דיווחי החברה מיום 2.3.2016, מיום 

19.5.2016, מיום 26.6.2016, מיום 31.7.2016, מיום 

11.8.2016 ומיום 16.8.2016.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת 14.09.2016.2015שנתית2,8820.04871.408379יואל583013

חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון 

המבקרים של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה.

מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי 

לגמול בגין כהונתו כדירקטור.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה בת שלוש שנים, 

דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל).

לאלאלאלאכן78.09רוב נדרשבעדבעד

אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה 

מלאה של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה 

בה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות 

מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים.

לאלאלאלאכן80.54רוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 14.09.2016.2015שנתית6250.29311.8381000נאוי208017

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד 

רואי החשבון המבקר של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

מינוי מחדש של מר שאול נאוי המכהן (יו"ר הדירקטוריון) 

כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של מר דורי נאוי (המכהן גם כמנכ"ל החברה) 

כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של גב' שירה נהיר כדירקטורית בלתי תלויה 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מתן התחייבות לשיפוי לגב' שירה נהיר, דירקטורית בלתי תלויה 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן לאגרות החוב 20.09.2016אג"ח4,5500.14226.475049000אדמה אגח ב1110915

(סדרה ב') של החברה חלף אורורה פידליטי חברה לנאמנות 

בע"מ.

לאלאלאלאכן100.00בעדבעד

מינוי גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי הוראת 28.09.2016מיוחדת10,6910.02502.6758000מזרחי טפחות695437

ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופת כהונה נוספת של שלוש 

שנים (תקופת כהונה שנייה).

לאלאלאלאכן97.83רוב נדרשבעדנגד
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אישור מינויים מחדש של קסלמן וקסלמן, חברי 28.09.2016שנתית2,9760.06952.07110600פרטנר1083484

 ,PricewaterhouseCoopers International Limited Group

כרואי החשבון של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בשכרם של רואי החשבון לשנת 2015.

דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

אישור מינויים מחדש של מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר 

פרד גלוקמן, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר אורי ירון, 

מר יהודה סבן, מר ברק פרידור ומר אריה שטיינברג 

כדירקטורים בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

  אישור התגמול של מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר פרד(א)

 גלוקמן, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר יהודה סבן ומר

 (ב)אורי ירון ואישור ואשרור התגמול של מר ברק פרידור; 

 אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי

 (ג)תפקידם של כל אחד מהדירקטורים שצויינו לעיל בסעיף (א); 

 אישור כי הדירקטורים שצויינו לעיל בסעיף (א) ימשיכו ליהנות

 מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; (ד) אישור

 ואשרור כי כפוף לאימוץ החלטה 5 להלן, ייהנה מר ברק פרידור

 מכתב שיפוי כאמור בהחלטה האמורה; ו-(ה) אישור כי

 ,הדירקטורים שצויינו לעיל בסעיף (א) אשר להם כתב שיפוי

 ימשיכו להנות מהשיפוי הקיים ולהעניק להם כתב שיפוי ופטור

.חדש

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

 (ב) אישור התגמול של גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג; (א)

 אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי

 תפקידם של גב' אסנת רונן ושל מר אריה שטיינברג; (ג) אישור

 כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מפוליסת

 'ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; ו- (ד) אישור כי גב

 אסנת רונן ומר אריה שטיינברג אשר להם כתבי שיפוי ימשיכו

.ליהנות מהשיפוי הקיים ולהעניק להם כתב שיפוי ופטור חדש

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר ברק פרידור.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור תיקונים בתקנון החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור כתב שיפוי ופטור חדש לנושאי המשרה בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.

הארכת מינויו של מר יעקב פאר כדירקטור חיצוני, כמשמעות 28.09.2016מיוחדת26,8340.048112.91640736פועלים662577

מונח זה בהוראה 301, וכדירקטור בלתי תלוי כמשמעו בחוק 

החברות, לתקופה של שלוש שנים נוספות.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מר ישראל תפוחי לכהונת דירקטור בבנק, לתקופה של 

שלוש שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 29.09.2016מיוחדת5,3500.05683.044370חברה לישראל576017

כהונה בת 3 שנים.

לאלאלאלאכן99.99רוב נדרשבעדבעד

דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 06.10.2016שנתית9320.49964.66700000סלע נדלן1109644

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' 

כרואה החשבון המבקר של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

מינויו מחדש של מר שמואל סלבין (יו"ר דירקטוריון החברה) 

כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה.

מינויה מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבי כדירקטורית 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינוי מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מר צבי האוזר כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכן52.45רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה.06.10.2016מיוחדת19,9740.01382.7616731עזריאלי קבוצה1119478

לאלאלאלאכן86.38רוב נדרשבעדנגדאישור תיקון סעיף הפטור בתקנון החברה.
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אישור עדכון לדמי הניהול החודשיים במסגרת הסכם הניהול עם 

מנכ"ל החברה, מר יובל ברונשטיין (באמצעות חברה פרטית 

בבעלותו המלאה).

לאלאלאלאכן55.82רוב נדרשבעדנגד

אישור הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה 

בשליטת יושבת ראש הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' 

דנה עזריאלי.

לאלאלאלאכן74.39רוב נדרשבעדנגד

אישור מינויה של גב' רונית בודו לדירקטורית חיצונית בחברה 06.10.2016מיוחדת2,5260.02470.62260000מגדל ביטוח1081165

לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

לאלאלאלאכן99.98רוב נדרשבעדבעד

אישור בחירה מחדש ברואי החשבון המבקרים המשותפים 

סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור מינוי מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 06.10.2016מיוחדת2,2440.04781.0726513כלל עסקי ביטוח224014

כהונה של 3 שנים.

לאלאלאלאכן75.31רוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מר מאיר מישל מנחם כדירקטור חיצוני בחברה 

לתקופת כהונה של 3 שנים.

לאלאלאלאכן62.05רוב נדרשנגדנגד

דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 09.10.2016שנתית8360.14241.19117593אשטרום קבוצה1132315

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבהרם 

נוסבאום, לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גירון, 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ירון 

משורר, לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עפר זהבי, 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יונתן לוי, 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ליאורה 

לב, לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור חידוש מינויו של קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', 

רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור תיקונים תקנון החברה.

אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים 

על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם).

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

דיון בדו"ח השנתי של החברה לשנת 2015, הערוך בהתאם 10.10.2016שנתית2,2430.08922.005900בראק אן וי1121607

לדין ההולנדי ובדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 

2015, הערוך בהתאם לדין ההולנדי.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים 

לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2016, הערוכים 

על פי תקנות ניירות ערך.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

 IUS Statutory Audits Cooperatie מינוי מחדש של משרד

U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות 

השנתיים של החברה לשנת 2016, בהתאם לדין ההולנדי.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע 

פעולותיהם, בשנת הכספים 2015, ככל שביצוע פעולות אלה 

משתקף בדו"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2015.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מינוי מחדש של מר Robert Israel המכהן כדירקטור (שאינו 

דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של מר Ulrich Tappe המכהן כדירקטור (שאינו 

דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של מר Jan H. van der Meer, המכהן כיו"ר 

דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (שאינו 

דירקטור חיצוני).

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד
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מינויה מחדש של גב' Nansia Koutsou, כדירקטורית (שאינה 

דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

תיקון תקנון החברה באופן שיכלול את ההוראות הנדרשות מכוח 

צו ניירות ערך.

לאלאלאלאכןהוסר מסדר היוםהוסר מסדר היום

מיוחדת 3,1190.11803.68110000דלק רכב829010

נדחת

לאלאלאלאכן92רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות תגמול של החברה.13.10.2016

אישור התקשרות החברה בתוספת שנייה להסכם עם מר 

אבינועם פינקלמן בעניין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט 13.10.2016שנתית4,6590.09074.2391000בינלאומי593038

להלן, ממשיכים לכהן בכהונתם: ה"ה רוני חזקיהו, צדיק בינו, 

גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

דיון בדוחות הכספיים של הבנק לשנת 2015, לרבות דוח 

הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים 

לבעלי המניות.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.

מינוי של רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של 

הבנק לשנת 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

מינויו מחדש של מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי 

חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים.

לאלאלאלאכן99.93רוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה.30.10.2016מיוחדת1,9430.44978.74736611ריט 10989201

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינוי מחדש של מר דוד נצר כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינוי מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

מינוי מחדש של משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון 

המבקרים של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה 

לשנת 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכן62.8רוב נדרשבעדנגדאישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה.

אישור תנאי העסקתו המותאמים של מר רונן אגסי המכהן 31.10.2016מיוחדת2,8990.06081.76130026הראל השקעות585018

כמנכ"ל של החברה.

לאלאלאלאכן73.97רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכן71.1רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה.

אישור מינוי של מר יצחק פרנקוביץ כדירקטור במעמד "דירקטור 03.11.2016מיוחדת21,9610.069315.231055937לאומי604611

אחר" לתקופה של 3 שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשנגדבעד

אישור מינוי של מר יצחק שריר כדירקטור במעמד "דירקטור 

אחר" לתקופה של 3 שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינוי של גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד 

"דירקטור אחר" לתקופה של 3 שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינוי של מר גדעון שור כדירקטור במעמד "דירקטור 

אחר" לתקופה של 3 שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשנגדנגד

אישור מינוי של מר יורם מיכאליס כדירקטור חיצוני, בהתאם 

לקבוע בחוק החברות, לתקופה של 3 שנים.

לאלאלאלאכן18.89רוב נדרשנגד---

אישור מינוי של מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני, בהתאם 

לקבוע בחוק החברות, לתקופה של 3 שנים.

לאלאלאלאכן98.58רוב נדרשבעדבעד

אישור הוספת תקנה 143ה. לתקנון ההתאגדות של הבנק, 

בעניין סכום השיפוי המרבי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור תיקון תקנה 128 לתקנון ההתאגדות של הבנק בעניין 

החתימה על מאזן הבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור הוספת תקנה 146 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר 

תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים 

בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של 

נושאי משרה בבנק.

לאלאלאלאכן81.9רוב נדרשבעדנגד
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אישור תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, 

מר דוד ברוט, (לרבות שיפוי), בהתאם למדיניות התגמול 

החדשה.

לאלאלאלאכן82.07רוב נדרשבעדנגד

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הראשי של הבנק, 

גב' רוסק-עמינח, (לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי 

מתוקן), בהתאם למדיניות התגמול החדשה.

לאלאלאלאכן82.07רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 06.11.2016.2015מיוחדת8480.14841.2620000פוקס1087022

מינוי מחדש של מר אברהם זלדמן, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מינוי מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה לתקופת 

כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של מר אברהם פוקס כדירקטור בחברה לתקופת 

כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של גב' אוסנת רונן כדירקטורית בלתי תלויה 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד 

קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי החשבון 

המבקרים של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדתיקון סעיף 62(א) בתקנון החברה.

דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג השותפות ודלק 06.11.2016יה"ש נדחת8,9140.03563.171187561אבנר        יהש268011

קידוחים, שותפות מוגבלת.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג השותפות ואבנר חיפושי 06.11.2016יה"ש נדחת7,7290.02742.12150000דלק קידוחים יהש475020

נפט, שותפות מוגבלת.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

קבלת דו"ח הדירקטוריון והדו"חות הכספיים של החברה לשנת 07.11.2016מיוחדת1,6770.09511.6057716מטריקס445015

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר 

(Ernst & Young) כרואי החשבון של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינוי מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

לאלאלאלאכן50.4רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה.

לאלאלאלאכןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 08.11.2016.2015שנתית8,0720.03853.11433427דיסקונט       א691212

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור דיבידנד לבעלי מניות בכורה.

מינוי מחדש של משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון 

מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

מינוי מחדש של מר יהלי שפי כדירקטור במעמד של דירקטור 

חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של 

שלוש שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

מינוי מר דוד זקן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו 

בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשנגדבעד

מינוי גב' מירי כץ כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית 

כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש 

שנים.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכן79רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק.

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, גב' לילך אשר- 

טופילסקי, לתקופה של חמש שנים.

לאלאלאלאכן79רוב נדרשבעדנגד

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר יוסי 

בכר.

לאלאלאלאכן79רוב נדרשבעדנגד

אישור הוספת תקנה 78 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר 

תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד
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הוסר אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק.20.11.2016מיוחדת4,9510.09074.4991000בינלאומי593038

מסדר היום

הוסר 

מסדר היום

לאלאלאלאכן

לאלאלאלאכן73.96רוב נדרשבעדנגדאישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק.

אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה 21.11.2016מיוחדת7,1750.03612.5970515גזית גלוב126011

לתקופה של שלוש שנים.

לאלאלאלאכן51.32רוב נדרשבעדנגד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה 

חשבון מבקר של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

מינוי מחדש של מר חיים כצמן, יו"ר דירקטוריון החברה, 

כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של מר דורי סגל, סגן פעיל ליו"ר הדירקטוריון, 

כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של גב' רחל לוין כדירקטורית בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה.

מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

מינוי מחדש של מר יאיר אורגלר כדירקטור חיצוני בחברה 

לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.

לאלאלאלאכן77.06רוב נדרשבעדנגד

אישור חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור החלת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה 

(כפי שתהא מעת לעת) על מר צבי גורדון, לתקופה של שלוש 

שנים.

לאלאלאלאכן98.87רוב נדרשבעדנגד

 23.11.2016To elect Mr.Michael Federmann to the Board ofשנתית15,9440.04397.0018773אלביט מערכות1081124

Directors.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

To elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors.לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

To elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of 

Directors.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

To elect Mr. David Federmann to the Board of 

Directors.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

To elect Mr.Dov Ninveh to the Board of Directors.לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

To elect Mr.Udi Nisan to the Board of Directors.לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

To elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors.לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

To re-elect Mrs. Dalia Rabin to an additional three-

year term as an External Director.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

Re-Appointment of Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a 

member of Ernst & Young Global, as the independent 

auditor of the Company for the fiscal year 2016.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

Report of the Consolidated Financial Statements of 

the Company for the fiscal year 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מיוחדת 6660.29311.9581000נאוי208017

נדחת

אישור העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי שאול נאוי בע"מ 24.11.2016

ודורי נאוי בע"מ (חברות פרטיות בבעלות בעלי השליטה 

בחברה).

לאלאלאלאכן76.36רוב נדרשבעדנגד

אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שאול נאוי (יו"ר דירקטוריון 

החברה ומבעלי השליטה בה), דורי נאוי (דירקטור ומנכ"ל 

החברה ומבעלי השליטה בה), מר יעקב נאוי (מנהל שיווק 

בחברה, בנו של דורי נאוי ואחיינו של מר שאול נאוי, אשר בעלי 

השליטה בחברה) ומר אברהם חיניץ.

לאלאלאלאכן82.78רוב נדרשבעדבעד
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אישור מתן ההתחייבות לפטור לה"ה שאול נאוי (יו"ר דירקטוריון 

החברה ומבעלי השליטה בה), דורי נאוי (דירקטור ומנכ"ל 

החברה ומבעלי השליטה בה), מר יעקב נאוי (מנהל שיווק 

בחברה, בנו של דורי נאוי ואחיינו של מר שאול נאוי, אשר בעלי 

השליטה בחברה) ומר אברהם חיניץ.

לאלאלאלאכן70רוב נדרשבעדנגד

אישור תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובם של בעלי השליטה 

בחברה.

לאלאלאלאכן93.01רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכן92.94רוב נדרשבעדנגדאישור תנאי העסקה למר יעקב נאוי, קרובם של בעלי השליטה.

אישור תנאי העסקתה של עו"ד נוי נאוי, קרובתם של בעלי 

השליטה בחברה (בתו של שאול נאוי).

לאלאלאלאכן81.26רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכן92.43רוב נדרשבעדבעדאישור תנאי העסקה למר אברהם חיניץ.

לאלאלאלאכן72.81רוב נדרשבעדנגדאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה.

לאלאלאלאכן82.9רוב נדרשבעדנגדמינוי מר שאול נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה.

מיוחדת 6,1240.02681.642721פז נפט1100007

נדחת

אישור תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם הטמעת הוראות 27.11.2016

ההיתר לשליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד 

בע"מ.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור תנאי כהונה והעסקה למר יצחק עזר, בגין כהונתו כיו"ר 

דירקטוריון החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור התקשרות החברה בעסקה עם כלכלית ירושלים בע"מ 13.12.2016מיוחדת1,6380.20523.36800000מבני תעשיה226019

 Mondon Investments. -למכירת מלוא החזקות החברה ב

.Ltd

לאלאלאלאכן61.09רוב נדרשבעדנגד

אישור חלקה היחסי של החברה בעלות העסקתו של מר זבידה 

כמנכ"ל משותף של חברות הקבוצה.

לאלאלאלאכן63.27רוב נדרשבעדנגד

דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 14.12.2016שנתית1,3820.11951.65130000אינרום1132356

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד 

רואי החשבון המבקר של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור מינוי מחדש של מר ישי דוידי (יו"ר הדירקטוריון) 

כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר אלדד בן-משה כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה.

אישור מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) 

כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

גלובל פיננס 8 אג"ח 1116037

ד' חש11/09

לפעול ביחס ליתרת ני"ע המגבים ולאשר לחברה לבצע חלוקה 15.12.2016אג"ח00.09170.0051004

בעין של יתרת ני"ע המגבים למחזיקי הח"ש וזאת כנגד פדיון 

מלא וסופי של הח"ש. לחילופין, מחזיקים אשר יבחרו שלא 

לקבל את חלקם ביתרת ניירות הערך המגבים (כחלוקה בעין), 

החברה תמכור את חלקם ביתרת ניירות הערך המגבים 

באמצעות קבלת הצעה מ- 3 דילרים, ותבצע חלוקת תמורת 

המכירה לאותם מחזיקים כנגד פדיון מלא וסופי של הח"ש.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

יחידת 8,7560.06856.008871838ישראמקו     יהש232017

השתתפות 

- יה"ש

לאלאלאלאכן91.14רוב נדרשבעדבעדתיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות.15.12.2016

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדתיקון סעיף 17.5 להסכם הנאמנות.

אישור מתן כתב שיפוי לדירקטור שיכהן מעת לעת בשותף 

המוגבל.

לאלאלאלאכן94.12רוב נדרשבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 18.12.2016שנתית2,6140.09552.49385000שיכון ובינוי1081942

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור חידוש מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור חידוש מינויה של הגב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה.

אישור חידוש מינויה של הגב' אירית איזקסון כדירקטורית 

בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד
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לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור חידוש מינויו של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור חידוש מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור חידוש מינויו של מר טל עצמון כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור חידוש מינויו של שלום שמחון כדירקטור בחברה.

 KPMG אישור חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו״ח

סומך-חייקין ושות', רו״ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור תיקון הוראות סעיף 147.5 בתקנון ההתאגדות של 

החברה, העוסק בשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

לאלאלאלאכן99.56רוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכן85.82רוב נדרשבעדנגדאישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.18.12.2016מיוחדת2,5080.04781.2026513כלל עסקי ביטוח224014

אישור עדכון לתנאי שחרור של רכיב משתנה המשולם במזומן, 

ביחס לחלקים מהמענק המשתנה שנפרסו בעבר, אך טרם 

שולמו, לנושאי משרה לרבות מנכ"ל החברה (ולמעט יו"ר 

הדירקטוריון), כמפורט במדיניות התגמול.

לאלאלאלאכן70.01רוב נדרשבעדנגד

אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים 

בחברה ו/או שיכהנו בה מעת לעת, שאינם בעלי שליטה, לרבות 

מנכ"ל החברה.

לאלאלאלאכן75.01רוב נדרשבעדנגד

התאמת מגבלת התגמול של מר דני נוה, ומגבלת העדכון של 

תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון.

לאלאלאלאכן91.01רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכן86.06רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה של הבנק.19.12.2016מיוחדת30,2340.048114.54640736פועלים662577

לאלאלאלאכן87.73רוב נדרשבעדנגדאישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק, מר ארי פינטו.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.21.12.2016מיוחדת15,3880.03375.1920201נייס273011

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור תיקון מדיניות תגמול של נושאי משרה בחברה.

יחידת 7,3290.02742.01150000דלק קידוחים יהש475020

השתתפות 

- יה"ש

אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפושי נפט - שותפות 22.12.2016

מוגבלת.

לאלאלאלאכן99.51רוב נדרשבעדבעד

מינויו של מר איתן רוזנמן, המכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון 

השותף הכללי של אבנר, כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף 

הכללי של השותפות.

לאלאלאלאכן88.37רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכן99.73רוב נדרשבעדבעדאישור תשלום החזר הוצאות למפקח.

לאלאלאלאכן97.28רוב נדרשבעדנגדאישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.

מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי 

החשבון המבקרים של השותפות החל ממועד השלמת המיזוג, 

כך שמשרד רואי החשבון זיו האפט ומשרד רואי החשבון קוסט 

פורר גבאי את קסירר ישמשו כרואי חשבון המבקרים של 

השותפות, במשותף.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

מינוי מפקח לשותפות הממוזגת החל ממועד השלמת המיזוג 

ואישור שכרו

לאלאלאלאכן85.04רוב נדרשבעדנגד

אישור תשלום החזר הוצאות למפקח בגין ייעוץ משפטי בקשר 

עם המיזוג

לאלאלאלאכן97.98רוב נדרשבעדנגד

יחידת 8,3040.03562.961187561אבנר        יהש268011

השתתפות 

- יה"ש

לאלאלאלאכן84.26רוב נדרשבעדבעדאישור מיזוג של השותפות עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת.22.12.2016

לאלאלאלאכן98.54רוב נדרשבעדבעדאישור תשלום החזר הוצאות למפקח.

לאלאלאלאכן95.66רוב נדרשבעדנגדאישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.

מינוי מפקח לשותפות הממוזגת החל ממועד השלמת המיזוג 

ואישור שכרו.

לאלאלאלאכן75.81רוב נדרשבעדנגד

יחידת 8,8080.06856.038871838ישראמקו     יהש232017

השתתפות 

- יה"ש

אישור של שתי עסקאות מיזוג, לפיהן תתמזגנה חנ"ל ים המלח 25.12.2016

– שותפות מוגבלת ונפטא חיפושים – שותפות מוגבלת עם 

ולתוך ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת.

לאלאלאלאכן92.83רוב נדרשבעדבעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 26.12.2016שנתית8110.14031.14200000מגדלי תיכון1131523

.2015

לאלאלאלאכןדיוןדיון

מינוי מחדש של משרד BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר 

של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדמינוי מחדש של מוטי קירשנבאום כדירקטור בחברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדמינוי מחדש של מר יוסף שטיינמן כדירקטור בחברה.
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אימוץ מדיניות תגמול מתוקנת לחברה, והחלת מנגנון המענקים 26.12.2016מיוחדת2,9000.09632.79204442שופרסל777037

שבמדיניות על המנכ"ל המכהן של החברה, מר איציק אברכהן.

לאלאלאלאכן67.68רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכן79.12רוב נדרשבעדבעדתיקון תקנון החברה.

מתן כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי משרה בחברה, לרבות 

למנכ"ל, ולרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה ו/או קרוביהם 

וכן לנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי 

עניין אישי במתן כתב שיפוי להם, כפי שיכהנו מעת לעת.

לאלאלאלאכן99.25רוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכן80.13רוב נדרשבעדנגדאישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה.27.12.2016מיוחדת1,2210.13491.6538129איידיאו505016

אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה זהר, מנכ"ל 

החברה.

לאלאלאלאכן89.33רוב נדרשבעדנגד

דיון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב 28.12.2016שנתית12,4700.02503.1258000מזרחי טפחות695437

ענייני הבנק לשנת 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן, יו"ר הדירקטוריון, 

כדירקטור בבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעדאישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק.

אישור מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואי 

חשבון מבקרים של הבנק.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום הודעה 

ומודעה על זימון אסיפה כללית.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות שיפוט 

בלעדית.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור חלקה של החברה בעלות שירותי יו"ר הדירקטוריון 28.12.2016מיוחדת1,8050.20523.70800000מבני תעשיה226019

שינתנו על-ידי חברת הניהול באמצעות מר רון בארי כיו"ר 

דירקטוריון חברות הקבוצה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"ח 29.12.2016מיוחדת2,1400.16593.55418732כלכלית ירושלים198010

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

אישור מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופת 

כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופה 

כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה 

לתקופה כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופה 

כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופה 

כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מינויו מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל- קוסט פורר 

גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגדאישור תנאי הכהונה למר רון בארי, יו"ר דירקטוריון החברה.

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון 29.12.2016שנתית2,6990.04781.2926513כלל עסקי ביטוח224014

על מצב ענייני החברה לשנת 2015.

לאלאלאלאכןדיוןדיון

אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, 

גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' 

כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה לתקופת 

כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדלא משתתף

אישור מינוי מחדש של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה 

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד



16/01/2017

דו"ח השתתפות באסיפות
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה

אישור מינוי מחדש של מר אברהם קנובל כדירקטור בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של גב' ורדה אלשייך כדירקטורית בחברה 

לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדבעד

אישור מינוי מחדש של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות כדירקטורית 

בחברה לתקופת כהונה נוספת.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים 30.12.2016מיוחדת2,9820.02470.74260000מגדל ביטוח1081165

2017 עד וכולל 2019.

לאלאלאלאכן87.69רוב נדרשבעדנגד

לאלאלאלאכן86.08רוב נדרשבעדנגדאישור תנאי כהונה של מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה.

לאלאלאלאכן89.69רוב נדרשבעדנגדאישור תנאי העסקה של מר עופר אליהו, מנכ"ל מגדל ביטוח.

לאלאלאלאכן96.04רוב נדרשבעדנגדאישור תנאי הכהונה של מר ערן צ'רנינסקי, מנכ"ל החברה.

אישור מענק שנתי לשנים 2017 עד וכולל 2019 למר אלי 

אליהו, קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח.

לאלאלאלאכן92.92רוב נדרשבעדבעד

אישור מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שהם בעל השליטה או 

קרובו.

לאלאלאלאכן99.21רוב נדרשבעדבעד

אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שאינם בעל השליטה או 

קרובו.

לאלאלאלאכןרוב נדרשבעדנגד

אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או 

קרובו.

לאלאלאלאכן84רוב נדרשבעדנגד

הערהמספר


